
20-årsjubileum 2019 

Vårt sällskap tillhör de senast till-
komna i Svenska kyrkan. Per-Olov 
Ahrén väckte tanken på bildandet 
av ett sådant redan 1991, men först 
inför det trettonde stiftshistoriska 
symposiet i Lund 27–28 april 1999 
började planerna ta fastare form. 
 Det hela startade den 17 mars på 
Christina Odenbergs tjänsterum 
med en överläggning rörande ”re-
konstruktion av herdaminneskom-
mittén samt eventuellt bildande av 
ett stiftshistoriskt sällskap”. Vad 
herdaminnet beträffar, överlämna-
des arbetet i realiteten till under-
tecknad, som därmed fick full 
sysselsättning fram till 2006. För 
bildandet av ett stiftshistoriskt säll-
skap tillsattes en interimskommitté 
med uppdrag att utarbeta en pro-
gramskiss inför stiftskonventet i 
september 1999. Karl-Olof Lidin 
anmodades att uppgöra förslag till 
stadgar för det tillämnade sällskapet. 
 Efter dessa förberedelser kunde 
det stiftshistoriska sällskapet för 
Lunds stift konstitueras den 29 sep-
tember 1999 och arbetet komma i 
gång. 
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Kära medlemmar! 
 Efter en lång och varm som-
mar och en blåsig höst så har vi 
gått in i jultid. 
 Blekingeprojektet fortskri-
der genom att årsboken med ti-
teln Lunds stift i nordost: glimtar 
av Blekinges kyrkohistoria, del 2 
är under produktion. Boken 
förväntas föreligga klar till års-
mötet. Som tidigare meddelats 
kommer distributionen av års-
boken hädanefter ske dels i  
samband med årsmötet, dels 
genom direktutskick till beta-
lande medlemmar. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 Under försommaren nådde 
oss beskedet att förre sekrete-
raren i vårt sällskap och tillika 
hedersledamoten Karl-Olof Li-
din hade avlidit. Vi minns tack-
sam hans insatser för Stiftshi-
storiska sällskapet i Lunds stift. 
 I september 2019 firar säll-
skapet 20 år. Detta kommer att 
uppmärksammas lördagen 7 
september. Mer information 
kommer senare! 
 Bifogat detta utskick finner 
ni Småskrift nr 10. 

 
Anna Minara Ciardi, ordf. 

 

 

Hedersordförande 
Per-Olov Ahrén † 

Owe Samuelsson 

Hedersledamot 

Birgit Bram Ohlsson † 

Karl-Olof Lidin †   
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ÅRSMÖTE äger rum lörd-
agen den 23 mars kl. 11.00 å 
Domkyrkoforum. Kaffe/te & 
smörgås serveras. Mer infor-
mation kommer senare. 



Studiebesök  
Medlemmar inbjudes till 
guidad visning på Histor-
iska muséet & Domkyrk-
omuseum den 8 februari 
kl. 10–12. Vi träffas 
utanför entrén strax före 
kl. 10. Besöket är kost-
nadsfritt för medlemmar 

 

Lunds domkyrkas krypta 900 
år – ett nutida projekt  

Den 30 juni 1123 invigdes altaret i 
kryptan i Lunds domkyrka, S:t 
Laurentii kyrka, av ärkebiskop 
Asker. Altaret helgades åt Johannes 
Döparen och alla patriarker och 
profeter. Ett stort antal reliker av 
olika slag lades ner i det, bland an-
nat en av Kristi kors. Detta är det 
enda vi får veta om den stora hög-
tiden för snart 900 år sedan.
 Med anledning av detta äger ett 
jubileum rum under 2023. Förbe-
redelserna för detta har påbörjats 

för ett par år sedan. Projektledare 
för detta jubileum är förre dom-
prosten Håkan Wilhelmsson. En av 
de grupper som medverkar är det så 
kallade vetenskapliga rådet. Ordfö-
rande för detta är professor Ingmar 
Brohed. Rådet ansvarar för att fyra 
omfattande böcker kommer att ges 
ut i den takt som de blir färdiga och 
som en intresserad allmänhet skall 
kunna ta del av. Allt kommer såle-
des inte att publiceras först 2023. 
Därutöver planeras en del andra 
publikationer av mer populärveten-
skapligt slag. 
 De två första volymerna kom-
mer att omfatta Lunds domkyrkas 
historia från allra äldsta tid fram till 
nutid, ja, även tiden innan byggen-
skapen påbörjades kommer att be-
handlas. Båda volymerna befinner 
sig redan i ett långt framskridet 
skick. Artiklarna i volym 1, som 
sträcker sig fram till reformationen, 
i sånär färdigt skick, diskuterades 
vid ett seminarium den 12 decem-
ber under medverkan av att antal 
sakkunniga – utöver det vetenskap-
liga rådets medlemmar Författare 
till dem är bland annat kända lund-
aprofiler inom forskning rörande 
medeltiden: Maria Cinthio, Anders 

Ödman, Thomas Bergqvist 
Rydén och Anders Piltz. 
 Att få svar på de vetenskap-
liga frågeställningarna är kom-
plicerat, och det gäller för me-
deltiden som helhet. Det beror 
inte minst på att källorna är re-
lativt få, samtidigt som de är 
mångtydiga. Senare tids arkeo-
logiska undersökningar, liksom 
nyss genomförda scanningar av 
domkyrkan med georadar, ger 
emellertid underlag för nya ve-
tenskapliga resultat eller åt-
minstone hypoteser om dess 
förhistoria och olika faser i 
byggnationen. Vi kommer 
också att få veta hur det sanno-
likt gick till när all den mängd 
sten som domkyrkan består av 
– den väger minst 67 000 ton - 
forslades till Lund från Höör 
eller Helsingborg, liksom hur 
stenen bearbetades. En stor del 
av volymen handlar givetvis om 
hur dessa stenar sattes samman, 
det vill säga själva arkitekturen. 
Vem bestämde hur domkyrkan 
faktiskt skulle se ut och hur 
gick det till? Varifrån hämtades 
inspirationen? För att inte 
stanna vid utanverket kommer 

också den kanske viktigaste frå-
gan att ställas: Vad användes 
och används fortfarande dom-
kyrkan till? Gudstjänstlivet och 
dess i historia i byggnaden fram 
till vår egen tid kommer därför 
att ges väsentligt utrymme. 
 Utöver de kronologiskt dis-
ponerade två volymerna kom-
mer den tredje att omfatta in-
ventarier och inredningar, och 
i den fjärde analyseras gravmin-
nena. 

Prof. Bertil Nilsson, vice ordf. 

Medlemsavgift för 2019 
 
Medlemsavgiften för år 2019 är 
250 kr för organisation, 150 kr 
för enskild medlem, ytterligare 
25 kr för familjemedlem som ej 
önskar egen årsbok samt 50 kr 
för studerande. 
 Avgiften betalas via bg 671-
3069. Glöm inte att ange av-
sändare vid betalning. 
 Detta är en uppmaning att 
inbetala årsavgift för 2019.  
 

GDPR är en ny EU-lag som 
ersätter PUL, vilket innebär 
att du måste samtycka till att 
sällskapet lagrar kontaktin-
formation för utskick. Hör av 
dig om du har frågor. 


